STRANA 7

SKUTEČSKÉ NOVINY

VZPOMÍNKA

Jen kytičku na hrob můžeme dát, chvilku postát
a tiše vzpomínat. Dne 21. listopadu si připomeneme 10 let od doby, kdy nás opustila naše maminka
Oluše Skálová ze Skutče. Dne 11. ledna 2011
uplyne 7 let od úmrtí našeho tatínka pana Josefa Skály.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
dcera Eva, syn Josef a synové Jaromír a Čestmír

OČNÍ STŘEDISKO

Vzpomínka

Optika – Olivová – Skuteč

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat. Dne 8. prosince 2010 tomu bude 10 let co nás navždy opustil pan
Josef Smělý ze Skutče.
Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Vám nabízí:

AKCE LISTOPAD

Řádkový inzerát
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové
bony, losy, akcie, celé sbírky – větší
množství – pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti nejvyšší možné
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz
nebo tel.: 724 229 292.

Povrchová vrstva

CRIZAL,

Řádkový inzerát

ušetříte až 1700,- Kč.

Pronajmu byt ve Skutči – sídliště, 2+1 v přízemí. Cena 4000,- Kč
+ inkaso. Možnost nastěhování
ihned. Tel.: 606 653 879 nebo
469 671 671 po 16 hodině.

Skuteč, Sládkova 849 tel.: 469 350 541

A co vaše zahrádka?
Jak už víte, dočká se Skuteč v budoucnu kompostárny, kde bude možné
zpracovat biologický odpad ze zahrad. Jak se s ním nakládá dosud? Kompostujeme jej na svých zahrádkách, pálíme nebo jím plníme popelnice? Přístup každého z nás je individuální, problémů s využitím posekané trávy nebo
spadaného listí však přibývá. Na toto téma se redakci dostalo do rukou níže
uvedené, s nadhledem a humorem pojaté, zamyšlení (fiktivní rozhovor Boha
se Sv. Františkem). Jako takové jej, prosím, berte.
BŮH: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje tam dole?
Co se to stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem,
které jsem před věky vysázel? Měl jsem perfektní bezúdržbovej zahradní
plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho a hojně se samy
množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna
zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev
a květů. Ale všechno co vidím jsou zelené fleky ...
SV. FRANTIŠEK: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci. Začali říkat tvým květinám „plevel“, ze všech sil je hubí
a nahrazují trávou.
BŮH: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely,
motýly, ani ptáky, jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny.
Chtějí tihle Příměšťáci opravdu aby tam rostla tráva?
SV. FRANTIŠEK: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké
utrpení. Začnou každé jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny, které se
v trávníku objeví.
BŮH: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva roste
opravdu rychle. To musí být Příměšťáci velice šťastní.
SV. FRANTIŠEK: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají
jí někdy i dvakrát do týdne.
BŮH: Oni jí sekají? Suší jí jako seno?
SV. FRANTIŠEK: Nikoliv, Pane. Většina z nich jí hrabe a dává do pytlů.
BŮH: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
SV. FRANTIŠEK: Ne Pane, právě naopak. Platí za odvoz.
BŮH: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí aby to rostlo, a když to roste, tak to
sekají a platí za to, aby se toho zbavili?
SV. FRANTIŠEK: Ano Pane.
BŮH: Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť
a zapínáme horko. To dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně práce.
SV. FRANTIŠEK: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst tak
rychle, vytáhnou hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení.
BŮH: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode
mne geniální, musím se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu
a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří přirozenou pokrývku, aby zadržely
vláhu v půdě a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží na kompost aby
obohatily půdu. Je to přirozený cyklus života.
SV. FRANTIŠEK: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je Příměšťáci hrabou
na velké hromady a platí za jejich odvoz.
BŮH: To není možné!! A co dělají aby chránili kořeny stromů a keřů před

L E S N Í P RÁ C E
František ZAVORAL, Fimberk 618, Skuteč
T: 602 163 468

Zajišťujeme:
 lesní odborná poradenská činnost
 těžba dřeva
 přiblížení dřeva traktorem
nebo koňským potahem
 výchovné lesní prořezávky
 aplikace ochranných chemických
prostředků na lesní kultury
 výkup a prodej
dřeva

mrazem, a aby udrželi půdu vlhkou a nespečenou?
SV. FRANTIŠEK: Po tom co vyhodí listy kupují něco v igelitových pytlích,
co se nazývá mulč. Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo listů.
BŮH: A odkud tento mulč berou?
SV. FRANTIŠEK: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.
BŮH: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na
starosti kulturu. Jaký film je na programu dnes večer?
SV. KATEŘINA: „Blbý a blbější“ Pane. Je to opravdu hloupý film o ...
BŮH: To je OK, klidně to pusť. Myslím že jsem o tom už slyšel od Františka.

Řádkový inzerát
Pronajmu byty 2+1, 3+1, na sídlišti ve Skutči. Tel.: 723 668 954.

Řádkový inzerát

Půjčíme na cokoliv. Volejte PROVIDENT – tel.: 721 478 954.

Řádkový inzerát

Vážené dámy i pánové, chcete-li si ušetřit předvánoční shon, nabízím upečení vánočního cukroví. Opět pečeme 10 druhů, pouze kvalitní suroviny,
máslová těsta a krémy. Kontaktujete-li mě, budete se moci více věnovat
Vaší rodině.
Více informací: vanocni.cukrovi@gmail.com, www.rosaria.cz
Tel: 737809277

Zveřejněte svou ﬁrmu ZDARMA
v katalogu ﬁrem na www.skutec.cz
Projektový týden ve speciální základní škole
dokončení ze str. 3
Nedílnou součástí projektového týdne je i práce s výukovými
programy s environmentální tematikou. V průběhu týdne byly vyrobeny i odpadkové koše na tříděný
odpad.
Jedním z cílů projektového týdne bylo v rámci environmentální
výchovy přiblížit žákům smysl

a význam třídění odpadů a prohloubit vztah k životnímu prostředí. Dalším cílem bylo zábavnou
formou žákům přiblížit vybrané
učební obory a tím jim pak zjednodušit rozhodování při volbě budoucího povolání. Aleš Marboe

